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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์อง การพฒันา
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครู 2) นำาเสนอแนวทางการ
พัฒนาครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครู วิธีการวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างแนวทาง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ ครู รวมจำานวน 93 คน สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ค่าดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น และฐานนิยม 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของครูอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.59, S.D.=0.69) สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครูอยู่ในระดับมาก ( =4.45, 
S.D.=0.51) เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ สภาพทีพ่งึประสงคม์คีา่เฉลีย่สงูกวา่สภาพปจัจบุนัทกุดา้นความ
ต้องการจำาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของครู พบว่า ด้านที่มีลำาดับความต้องการจำาเป็นสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมใน การแก้ปัญหา (PNI

modified 

=0.758) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการคิด (PNI
modified

=0.728) และการมีส่วนร่วมในการทำางาน 
(PNI

modified
=0.682) ตามลำาดับ 

2) แนวทางการพฒันาครูโรงเรยีนอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมสีว่นรว่มของ
ครู ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ (1) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบ การพัฒนา
ในระหว่างการปฏิบัติงาน จำานวน 4 วิธีดำาเนินการพัฒนา (2) พัฒนาการมีส่วนร่วมใน การคิดด้วยรูป
แบบการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน จำานวน 3 วิธีดำาเนินการพัฒนา (3) พัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การทำางานด้วยรูปแบบการพัฒนาในลักษณะการเรียนรู้แบบผสมผสาน จำานวน 3 วิธีดำาเนินการพัฒนา
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บทนำา

คุณภาพครูคือภาพสะท้อนจากคุณภาพ
ศิษย์ ครูจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาศิษย์ โดยมี
ปจัจยัสำาคญัทีส่่งผลตอ่คณุภาพคร ูเชน่ ครทูีม่คีวามรู ้
และมกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เมตตา ปรารถนา
ดีตอ่ศษิย์ ทุม่เท ทำางานเตม็ศกัยภาพ มจีติวญิญาณ
ความเป็นครูและมีทัศนคติที่ดี (สำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 2555)

การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเร่ือง
สำาคญัในการรักษาคณุภาพ จงึตอ้งม ีการปรบัเปลีย่น
ไปตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป สำาหรับกลไกการ
พัฒนาคุณภาพครู หรือการพัฒนาคนนั้นมีหลาย
วิธี แต่วิธีการที่สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

Abstract

The objectives of this study were 1) to study the current state and the desirable state 
of teacher development of Islamic College of Thailand based on the concept of teacher’s 
participation and 2) to propose approaches for teacher development of Islamic College of 
Thailand based on the concept of teacher’s participation. This study employed the descriptive 
research. 93 respondents were the principal, vice-principals and teachers of Islamic College  
of Thailand. The research instruments were the questionnaires and appropriability and  
possibility of evaluation form. Statistics used for data analysis included frequency distribution, 
mean, standard deviation, percentage and modified priority needs index.

The research findings were as follows: 

1) the current state of teacher development of Islamic College of Thailand based on 
the concept of teacher’s participation were, overall, at moderate level. ( =2.59, S.D.=0.69) 
The desirable state of teacher development of Islamic College of Thailand based on the 
concept of teacher’s participation were, overall, at high level. ( =4.45, S.D.=0.51) When 
considering each aspect, the desirable state is higher than the current state in all aspects. 
The priority needs index of teacher development of Islamic College of Thailand based on 
the concept of teacher’s participation were the highest need being the participation in the 
solution (PNI

modified
=0.758), followed by the participation in thinking (PNI

modified
=0.728) and the 

work participation (PNI
modified

=0.682) respectively. 

2) Approaches for teacher development of Islamic College of Thailand based on the 
concept of teacher’s participation were divided into 3 approaches (1) Developing teacher’s 
participation in problem solving through On the job Development consisted of 4 methods. 
(2) Developing teacher’s participation in thinking through On the job Development consisted 
of 3 methods. (3) Developing teacher’s participation in working through Blended Learning 
Development consisted of 3 methods.

Keywords: Teacher Development, Teacher’s Participation
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ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน วิธีการ
หนึ่งคือ “การฝึกอบรม” (สำานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์, 2561) ซ่ึงมีลักษณะของการพัฒนาคือ 
เปน็การพฒันาระหว่างปฏบัิติงาน เปน็ การพฒันาที่
นำาครอูอกจากบรบิทของโรงเรยีน เนือ้หาสาระอาจ
มาจากความตอ้งการหรือนโยบายของหนว่ยงาน ซึง่
ในบางคร้ัง ไมไ่ดเ้กดิมาจากความตอ้งการอนัแทจ้รงิ
ของครู ดว้ยเหตนุี ้การพฒันาครใูนรปูแบบดงักลา่ว 
จึงไม่สามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัด การ
เรียนรู้ได้ และรายงานการประชุมวิชาการอภิวัฒน์
การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทยยังได้เสนอแนะ
วา่แนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาครูนัน้ สถานศกึษา
จำาเปน็ตอ้งสง่เสรมิบคุลากรของตนให้เปน็ชมุชนแหง่
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยให้ครูรวมตัวกันเรียนรู้
จากการพฒันางานประจำาของตน ทำางานและเรยีน
รู้ร่วมกันเป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้
ขณะปฏบัิติงานในสถานทีท่ำางานอยา่งตอ่เนือ่งเชน่นี ้
เป็นกลยทุธส์ำาคญัทีจ่ะชว่ยทำาใหค้รเูกดิการพฒันา
อย่างยั่งยืน (ทิศนา แขมมณี, 2557)

การพัฒนาครูจึงเป็นประเด็นสำาคัญที่จะ
พยายามแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำาหรับ
นำามาใช้ในการพัฒนาครู และพบว่ากระบวนการ
พัฒนาครูที่มีลักษณะของ การมีส่วนร่วมของครู 
เปน็แนวทางหน่ึงท่ีสง่เสรมิให้ครเูปลีย่นแปลงตนเอง
ให้สามารถจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานที่มี
คณุภาพโดยเนน้ประสทิธผิลของผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 

การทำางานแบบมสีว่นร่วมน้ันไมว่่าจะเปน็
ระดับครอบครัว ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน 
หรือระดับประเทศนั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนทศันป์จัจบุนั เพราะจะชว่ยใหผู้้มสีว่นรว่ม
เกดิความรูส้กึถึงความเปน็เจา้ของ และจะทำาใหผู้ม้ี
สว่นร่วมหรอืผูม้สีว่นได้สว่นเสียน้ันยนิดปีฏิบัตติาม 
และรวมถงึตกลงยอมรบัไดอ้ยา่งสมคัรใจและเตม็ใจ 
กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวสามารถประยุกต์
ใช้ในสถานศึกษาได้หลากหลายกรณี สามารถจะ

นำาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาหรือองค์การท่ี
จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นเครื่องมือ
ของการมสีว่นรว่มอยา่งมคีณุภาพตอ่ไป (จอมพงศ์ 
มงคลวนิช, 2556)

โรงเรยีนอิสลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
เปน็สถานศึกษาทีจ่ดัการเรยีนรูใ้นระดับการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถือกำาเนิด
ขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์
ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่1 ถงึ 6 ได้รบัการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสามเมื่อวันที่ 21 ถึง 23 มกราคม 
พ.ศ. 2556 ผลปรากฏว่าทุกตัวบ่งชี้มีคุณภาพใน
ระดับดีมาก ยกเวน้ตวับง่ชีท่ี้ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนของผูเ้รยีนท่ีมคีณุภาพในระดบัพอใชเ้ทา่นัน้ ผู้
เรยีนควรได้รบั การพฒันาให้มผีลสมัฤทธ์ิสงูข้ึนทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา, 2556) 

ในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
ทีผ่า่นมา โรงเรยีนอิสลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย
ประสบปัญหาไมม่ผีูบ้รหิารตวัจรงิ จึงขาดผูน้ำาท่ีจะ
ทำาให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษามกีารทำางานแบบ
มสีว่นรว่ม การดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ จึงไมม่ทีศิทาง
ทีช่ดัเจน สง่ผลใหไ้มม่รีปูแบบหรอืการวางแผนทีดี่ใน
การบริหารหรือพัฒนาครูใหม้ปีระสิทธิภาพ ผูรั้กษา
การตำาแหน่งต่างๆ ในฝ่ายบริหาร ก็จะไม่สามารถ
คดิหรอืตดัสนิใจไดอ้ยา่งเตม็ที ่อกีท้ังครขูองโรงเรยีน
อสิลามวิทยาลัยแหง่ประเทศไทยไมไ่ดร้บัการพฒันา
และไม่มีการตดิตามเท่าท่ีควร (การสนทนากลุม่ครู
โรงเรยีนอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย, 2562) 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นประเด็น
สำาคัญทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ของการเปลีย่นแปลง
ในระบบโรงเรียน (Schank, 1985) เป็นวิธีการที่



68 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 11 Number 3 September - December 2020

เปิดโอกาสให้ครูดำาเนินงานต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ความชำานาญของบุคลากร
ในหนว่ยงานใหม้สีมรรถภาพในการทำางานใหด้ขีึน้ 
(เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2527) โดยมีส่วนร่วมในการ
คิด วางแผน ดำาเนินการ ประเมิน และรับผิดชอบ 
ต่อการจัดการศึกษา (สุกัญญา แช่มช้อย และ 
ธรีภทัร กโุลภาส, 2561) อกีทัง้การมสีว่นร่วมของ
บคุลากรภายในองคก์ารจะทำาให ้การบรหิารงานของ
องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น (William, 1990) 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของ การพัฒนาครูโรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทยโดยใช้แนวคิดการมีส่วน
ร่วมของครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูได้
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพ่ือศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องการพฒันาครโูรงเรยีนอสิลามวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมสีว่นรว่มของครู

2. เพ่ือนำาเสนอแนวทางการพัฒนาครู
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตาม
แนวคิดการมีส่วนร่วมของครู

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวย
การ และครูโรงเรยีนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้โรงเรียน รวมจำานวน 93 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการมีส่วน

ร่วมของครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะ
เปน็แบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่2 สภาพปจัจุบนั
และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาครโูรงเรยีน
อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมี
ส่วนร่วมของครู เป็นแบบตอบสนองคู่ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตอนที่ 3  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นคำาถามปลายเปิดแบบ
เขียนตอบแสดงความคิดเห็น

2.2 แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เปน็ไปได้ของ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาครโูรงเรยีน
อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมี
สว่นรว่มของคร ูแบง่ออกเปน็ 2 ตอน ไดแ้ก ่ตอนที ่
1 ขอ้มลูการประเมนิ ความเหมาะสมและความเปน็
ไปไดข้องรา่งแนวทางการพฒันาครโูรงเรียนอสิลาม
วทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมีสว่นร่วม
ของครู เป็นคำาถามลักษณะแบบให้เลือกตอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 2 ข้อคิด
เห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม

2. การดำาเนินการวิจัย

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลาม
วทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมีสว่นร่วม
ของคร ูจากผู้ใหข้อ้มลู 93 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพงึประสงคข์องการพฒันา
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตาม
แนวคิดการมีส่วนร่วมของครู 

ขั้นตอนที่ 2 นำาเสนอแนวทาง การพัฒนา
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตาม
แนวคิดการมีส่วนร่วมของครู 

2.1 ยกรา่งแนวทางการพฒันาครโูรงเรียน
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของครู โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1
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2.2 ประเมินความเหมาะสมและ ความ
เป็นไปได้ของ(ร่าง)แนวทางการพัฒนาครูโรงเรียน
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.3 นำาเสนอแนวทางการพฒันาครโูรงเรยีน
อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมี
สว่นร่วมของคร ูทีผ่า่น การประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ สำาหรับนำาไปปฏิบัติได้จริงใน
สถานศึกษา

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์จากแบบสอบถาม โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และวิเคราะห์ค่าดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น  
(Modified Priority Needs Index: PNI

modified
)

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของ(ร่าง)แนวทางการพัฒนาครู
โรงเรยีนอิสลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิ
การมีส่วนรว่มของครเูชงิปรมิาณโดยใชส้ถติบิรรยาย 
คอื ฐานนยิม (Mode) ทัง้ดา้น ความเหมาะสมและ
ด้านความเป็นไปได้ 

ผลการวิจัย

1. สภาพปจัจบุนัของการพฒันาครโูรงเรยีน
อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมี
ส่วนร่วมของครูในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( =2.59, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาตามรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของครูรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทกุดา้น โดยการมสีว่นรว่มในการทำางาน
มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ ( =2.64, S.D.=0.73) ในขณะ
ที่การมีส่วนร่วมในการคิด ( =2.56, S.D.=0.66) 
และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ( =2.56, 
S.D.=0.81) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน

2. สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
โรงเรยีนอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิ
การมีส่วนร่วมของครูในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( =4.45, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาตามรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของครูรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ( =4.49, S.D.=0.54) รอง
ลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการทำางาน ( =4.45, 
S.D.=0.58) และการมสีว่นรว่มในการคดิ มค่ีาเฉลีย่
น้อยที่สุด ( =4.42, S.D.=0.48)

3. ค่าดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครูใน
ภาพรวม คือ 0.722 โดยการมีส่วนร่วมในการแก้
ปญัหา มลีำาดบัความตอ้งการจำาเปน็สงูสดุ (PNI

modified 

=0.758) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการคิด 
(PNI

modified
=0.728) และการมส่ีวนรว่มในการทำางาน 

(PNI
modified

=0.682) ตามลำาดับ

4. แนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลาม
วทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิการมีสว่นร่วม
ของครู ผู้วิจัยได้พิจารณารูปแบบการพัฒนา โดย
เลือกรูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยทั้งสภาพที่พึงประสงค์ 
คา่เฉลีย่ลำาดบั ความตอ้งการจำาเปน็สงูสดุ แนวคดิ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถกำาหนดออกมาได้ 3 
แนวทาง และ 10 วิธีดำาเนินการ ดังนี้

1) พฒันาการมสีว่นรว่มใน การแกป้ญัหา 
ด้วยรูปแบบการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย การหมนุเวียนตำาแหนง่ ระบบพ่ีเลีย้ง 
และ การสอนงาน จำานวน 4 วิธีดำาเนินการพัฒนา

 1.1) วธิดีำาเนนิการพฒันา การรว่มกนั
ตรวจสอบการทำางาน ผูอ้ำานวยการหรอืรองผูอ้ำานวย
การกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนา
ครูด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ความสามารถใน การรว่มกนัตรวจสอบการทำางาน 
โดยใช้วิธี การพัฒนารูปแบบการพัฒนาในระหว่าง 
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การปฏบิตังิาน(On-the-job Training) ประกอบดว้ย 
การหมนุเวียนตำาแหนง่ การสอนงาน และ ระบบพี่
เลี้ยง 

 1.2) วิธีดำาเนินการพัฒนา การร่วม
กนัรับรูแ้ละหาวธิกีารแกไ้ขปญัหาผูอ้ำานวยการหรอื
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้
มกีารพฒันาครดูา้นการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหา
เพือ่พฒันาความสามารถในการรว่มกันรับรูแ้ละหา
วิธี การแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน (On-the-job 
Training) ประกอบด้วย การหมุนเวียนตำาแหน่ง 
ระบบพี่เลี้ยง และการสอนงาน 

 1.3) วิธีดำาเนินการพัฒนา การ
ร่วมกันประเมินผลการทำางาน ผู้อำานวยการหรือ 
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้
มกีารพฒันาครดูา้นการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหา
เพ่ือพฒันาความสามารถในการรว่มกนัประเมนิผล
การทำางาน โดยใชว้ธิกีารพฒันารปูแบบการพฒันา
ในลักษณะการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Training) ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลากหลายวิธี ได้แก่ 
1. การหมนุเวยีนตำาแหนง่ 2. การฝกึอบรมสมัมนา

 1.4) วธิดีำาเนนิการพฒันา การรว่มกนั
ติดตามการทำางาน ผู้อำานวยการหรือรองผู้อำานวย
การกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนา
ครูด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ความสามารถใน การร่วมกันติดตามการทำางาน 
โดยใชว้ธิ ีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาในลกัษณะ 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Training) 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้หลากหลายวิธี ได้แก่ 1. การ
หมุนเวียนตำาแหน่ง 2. การศึกษาดูงาน

2) พฒันาการมสีว่นรว่มในการคดิ ดว้ยรูป
แบบการพฒันาในระหว่าง การปฏบิตังิาน ประกอบ
ด้วย การหมนุเวียนตำาแหนง่ ระบบพีเ่ล้ียง และการ
สอนงาน จำานวน 3 วิธีดำาเนินการพัฒนา

 2.1) วิธีดำาเนินการพัฒนา การแสดง
ความคดิเหน็รว่มกนั ผูอ้ำานวยการหรอืรองผูอ้ำานวย
การกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนา
ครูด้านการมีส่วนร่วมในการคิดเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้
วิธีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (On-the-job Training) ประกอบด้วย 
การหมนุเวยีนตำาแหน่ง ระบบพีเ่ล้ียง และ การสอน
งาน 

 2.2) วธิดีำาเนินการพัฒนา การวางแผน
การทำางานร่วมกัน ผู้อำานวยการหรือรองผู้อำานวย
การกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนา
ครูด้านการมีส่วนร่วมในการคิดเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการวางแผนการทำางานรว่มกนั โดยใชว้ธิี
การพฒันารูปแบบการพฒันาในระหวา่งการปฏิบัติ
งาน (On-the-job Training) ประกอบด้วย ระบบ
พี่เลี้ยง การหมุนเวียนตำาแหน่ง และการสอนงาน 

 2.3) วธิดีำาเนนิการพฒันา การตดัสนิ
ใจร่วมกัน ผู้อำานวยการหรือรองผู้อำานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนาครูด้าน
การมีส่วนร่วมในการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการตดัสนิใจรว่มกนั โดยใชว้ธิกีารพฒันารปูแบบ
การพัฒนาในลักษณะการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Training) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้หลากหลาย
วิธี ได้แก่ 1. การหมุนเวียนตำาแหน่ง 2. การศึกษา 
ดูงาน

3) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการทำางาน 
ด้วยรูปแบบการพัฒนาในลักษณะการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย การหมุนเวียนตำาแหน่ง 
และการศกึษาดูงาน จำานวน 3 วธิดีำาเนนิการพฒันา

 3.1) วธิดีำาเนนิการพฒันา การรว่มกนั
คดัเลอืกผูป้ฏบิตังิาน ผูอ้ำานวยการหรอืรองผูอ้ำานวย
การกลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนา
ครูด้านการมีส่วนร่วมใน การทำางานเพื่อพัฒนา
ความสามารถใน การร่วมกันคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน 
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โดยใชว้ธิ ีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาในลกัษณะ 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Training) 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลากหลายวิธี ได้แก่ 1. ระบบ 
พี่เลี้ยง 2. การศึกษาดูงาน

 3.2) วธิดีำาเนนิการพฒันา การรว่มกนั
ปฏบิตังิาน ผูอ้ำานวยการหรอื รองผู้อำานวยการกลุม่
บรหิารงานบุคคล ควรจดัให้มีการพฒันาครูดา้นการ
มีส่วนร่วมในการทำางานเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการร่วมกันปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการพัฒนารูป
แบบ การพัฒนาในลักษณะการเรียนรู้แบบผสม
ผสาน (Blended Training) ซึ่งเป็น การเรียนรู้
หลากหลายวิธี ได้แก่ 1. การหมุนเวียนตำาแหน่ง 
2. การศึกษาดูงาน

 3.3) วธิดีำาเนนิการพฒันา การรว่มกนั
สนบัสนนุทรพัยากร ผูอ้ำานวยการหรอืรองผูอ้ำานวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ควรจัดให้มีการพัฒนาครู
ด้านการมีส่วนร่วมในการทำางานเพื่อพัฒนาความ
สามารถใน การร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร โดย
ใช้วิธี การพัฒนารูปแบบการพัฒนาในลักษณะ 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Training) 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลากหลายวิธี ได้แก่ 1. ระบบ 
พี่เลี้ยง 2. การศึกษาดูงาน

อภิปรายผล

จากผลการวจัิยพบวา่มปีระเดน็ทีค่วรนำามา
อภปิรายท่ีไดจ้ากการศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพที่
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ของการพัฒนา
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตาม
แนวคิดการมีส่วนร่วมของครู มีดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ การ
พฒันาครโูรงเรียนอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย
ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครูในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของครูรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการทำางานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า

ปัจจุบันผู้บริหารและครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย
แหง่ประเทศไทยได้ใหค้วามสำาคัญกบัการทำางานร่วม
กันของครูอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก
การทำางานเปน็กระบวนการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั ซึง่
เป็นขัน้ตอนทีเ่ปน็การนำาผลของการเตรยีมการหรอื
แผนทีไ่ดว้างไวม้าสูข่ัน้ตอนการปฏบิตั ิจงึเปน็เหตผุล
หนึง่ท่ีผูบ้รหิารและครโูรงเรียนอสิลามวทิยาลยัแหง่
ประเทศไทยเห็นว่า การร่วมกันทำางานของครูเป็น
ข้ันตอนสำาคญัท่ีจะทำาใหง้านบรรลุตามวตัถปุระสงค์
ที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  
แขมมณี (2557) ที่ได้สรุปไว้ว่า การให้ครูทำางาน
และเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมีจากการลงมอืปฏบิติัและ 
วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท การ
ดำาเนนิการพฒันาครูอย่างตอ่เนือ่งเปน็กลยุทธ์สำาคญั
ที่จะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการ
พฒันาครโูรงเรยีนอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย
ตามแนวคดิการมสีว่นรว่มของครใูนภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาตามรูปแบบการมสีว่นร่วม
ของครรูายด้าน พบวา่ การมสีว่นร่วมในการแก้ปญัหา
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครู
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีความ
ตอ้งการทีจ่ะพฒันากระบวนการการมสีว่นรว่มของ
ครูในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น อาจเนื่อง
มาจากการทำางานนั้นไม่สามารถทำาให้สำาเร็จได้ 
ดว้ยกำาลงัของคนเพยีงคนเดยีว จะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องใน การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
เมื่อเกิดปัญหาจากการทำางานก็จำาเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหาวิธี
และร่วมกันแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เพ็ญวรา ชูประวัติ (2561) ได้สรุปเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาว่า ต้องมีความชัดเจนใน
การทำางานและเมือ่เกดิปญัหา บคุลากรทกุคนต้อง
รบัรูร้ว่มกนัในปญัหาและหาวธีิการแกไ้ขรว่มกนั และ
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แนวคดิของ William (1990) ทีส่รปุไวว่้า การแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัทำาใหบ้คุลากรภายในองค์การยอมรบั
แนวทางปฏบิตัใินการแกปั้ญหามากขึน้จงึทำาให้เกดิ
แรงจงูใจทีพ่รอ้มใจทีจ่ะดำาเนนิตามแผนทีว่างไวไ้ด้

ความต้องการจำาเป็นของการพัฒนาครู
โรงเรยีนอิสลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทยตามแนวคดิ
การมสีว่นรว่มของครทูีส่งูทีส่ดุ คอื การมสีว่นรว่มใน
การแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคล้องกบัสภาพทีพ่งึประสงค์
ของผู้บริหารและครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ทีม่คีวามตอ้งการพฒันากระบวนการ
การมสีว่นรว่มของครใูนการรว่มกนัแกไ้ขปญัหามาก
ขึ้น แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของครูด้าน การ
รว่มกนัแกไ้ขปญัหา ไดแ้ก ่การตดิตาม การตรวจสอบ  
และการประเมินผลการทำางาน เป็นกระบวนการ
ทำางานสำาคัญที่สุดที่จะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้น  
เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้บริหาร
และครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
เพื่อให้ การทำางานร่วมกันของครู ส่งผลให้งาน
บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละมปีระสทิธภิาพมากยิง่
ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 
(2545) ทีไ่ดส้รปุไว้ว่า การรว่มติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผล คอืการรว่มตรวจสอบและตดิตาม
การดำาเนินการตามโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ๆ วา่
เปน็ไปตามเปา้หมายและวตัถปุระสงคห์รอืไม่ และ
เมือ่มกีารดำาเนนิการตามโครงการหรอืกจิกรรมแลว้ 
กต็อ้งมกีารประเมนิผลวา่การดำาเนินการนัน้ๆ บรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
และผลของการดำาเนนิการเปน็อยา่งไร เพือ่จะไดเ้ป็น
แนวทางในการพิจารณาเอามาตรการที่เหมาะสม 
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตาม
แนวคิดการมีส่วนร่วมของครู พบว่า แนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีความ
ตอ้งการจำาเปน็ลำาดบัแรก โดย การร่วมกันตรวจสอบ 

การทำางาน มีลำาดับ ความต้องการจำาเป็นสูงที่สุด 
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการ
ตรวจสอบการทำางาน อาจเนือ่งมาจาก กระบวนการ
ทำางานในปัจจุบันไมม่กีารตรวจสอบเทา่ทีค่วรหรือมี
การรว่มกนัตรวจสอบการทำางานนอ้ยเกนิไป ซึง่การ
ตรวจสอบการทำางานจะเปน็ การเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการทำางาน ผู้บริหารและครูโรงเรียนอิสลาม
วทิยาลยัแหง่ประเทศไทยจงึมคีวามตอ้งการใหม้กีาร
รว่มกนัตรวจสอบการทำางานสูงทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั
ที่ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (2546) ได้
สรุปวา่ การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Audit) เปน็การตรวจสอบโดยเนน้ถงึการประสานงาน
กันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ  
ทั้งในการวางแผนการตรวจ การประชุมปรึกษา
หารือ เพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานร่วมกัน และ
เป็น การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ
ยอมรับผลการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในการแก้ไขและบริหารงาน

ท้ังนี้ จากแนวทางการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา ในส่วนของวิธีดำาเนินการ
พัฒนาการร่วมกันตรวจสอบการทำางาน พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็น
รูปแบบที่มีความต้องการจำาเป็นสูงที่สุด โดยมี 
วธิกีารพฒันา ประกอบดว้ย การหมนุเวยีนตำาแหน่ง 
การสอนงาน และระบบพี่เล้ียง อาจเนื่องมาจาก 
การร่วมกันตรวจสอบการทำางาน เป็นการตรวจ
สอบที่เกิดจากความร่วมมือและการประสานกัน
ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง จึงต้องอาศัยการเรียนรู้
และพฒันาในขณะทีป่ฏิบติังานไปดว้ย ซ่ึงจะทำาให้
ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนั้นๆ หรือ 
คำาแนะนำาจากผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า เกิดการ
เรียนรู้ที่จะทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบในด้าน
ตา่งๆ อาท ิการวางแผน การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา  
การติดตาม การตรวจสอบ การทำางาน ดังน้ัน  
รูปแบบการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงานจึงมี
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ความเหมาะสมมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
Arets และคณะ (2016) ทีไ่ดส้รปุไวว้า่ การเรยีนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงจากการทำางาน ทำาให้ได้ค้น
พบทกัษะทีเ่ก่ียวข้องจากการทำางานของตน สามารถ
ตัดสินใจ มีความรู้สึกท้าทาย และสามารถทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากน้ันยังได้เรียนรู้ความผิด
พลาดของตน และไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัผล
การปฏบิตังิานในเวลาเดยีวกนั ไดแ้ก ่การเรยีนรูผ้า่น
โครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายการตดิตามแมแ่บบ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการหมุนเวียนงาน

นอกจากนี้ การพัฒนาในระหว่าง การ
ปฏิบัติงาน ยังช่วยให้ครูได้อยู่ในโรงเรียนมากขึ้น 
กล่าวคือ เมื่อมีการพัฒนาระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ก็ไม่ต้องมีการอมรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ ซึ่งทำาให้ไม่เป็นการดึงครูออกจาก
ห้องเรียน ครูได้มีเวลาอยู่กับนักเรียนอย่างเต็มที่ 
สอดคลอ้งกบัทางออกเพือ่การปฏริปูระบบบรหิาร
จดัการการศึกษาของสำานกังานเลขาธกิารสภาการ
ศึกษา (2558) ทีไ่ดว้างแนวทางไวว่้า การพฒันาครู
ที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งคือ การชี้แนะและการเป็น 
พ่ีเล้ียง (Coaching and Mentor) ซึง่เปน็การพัฒนา
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนควรใช้
เวลาสว่นใหญอ่ยูท่ีโ่รงเรยีน เพือ่กำากบั ตดิตาม ดแูล 
และทบทวนหลงัปฏบิตักิารสอนของคร ูใหก้ารชีแ้นะ
ร่วมกัน สร้างระบบนิเทศภายในอย่างจริงจัง เพื่อ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะการสอนของครู
ซึง่เปน็วธิลีดปญัหา การดงึครอูอกจากหอ้งเรยีนได ้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยควรนำาแนวทางการพัฒนา การมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหามาพัฒนาครูเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากมีลำาดับความต้องการจำาเป็นสูงสุด

ในการพัฒนาครูตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครู 
โดยใหมี้การประสาน ความรว่มมอืทัง้ผูบ้รหิารและ
ครู ส่งเสริมให้มีการร่วมกันวางแผนการตรวจสอบ
การทำางาน มกีารปรกึษาหารอื เพือ่แกไ้ขปญัหาของ 
การทำางานรว่มกนั เนือ่งจากผลของการวจิยัพบวา่ 
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้าน การร่วมกัน
ตรวจสอบการทำางานมลีำาดับ ความตอ้งการจำาเปน็
ในการพัฒนาสูงที่สุด

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยควรนำาแนวทางการพัฒนามาใช้
ในการพัฒนาครูทั้ง 3 แนวทาง เนื่องจากสภาพที่
พงึประสงค์ของการพฒันาครตูามแนวคดิการมสีว่น
รว่มของครมูคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากและสงูกวา่คา่
เฉลีย่สภาพปัจจบุนัทุกด้าน อีกท้ังการทำางานไมอ่าจ
สำาเรจ็ไดด้ว้ยกำาลงัคนเพยีงคนเดียว ตอ้งอาศยัการ
มี ส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงต้องมี การ
พัฒนาให้ครูมีการทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้การทำางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการแกป้ญัหา และการมสีว่นรว่มในการคดิกอ่น 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการ 
แก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการคิด มีค่าดัชนี
ลำาดับความต้องการจำาเป็นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวจิยัครัง้นี ้เปน็การศึกษาวจิยัจาก
ประชากรเพยีงโรงเรยีนเดียวเท่านัน้ จงึทำาใหไ้ด้ผล
การวจิยัทีเ่ปน็การตอบสนองตอ่ ความตอ้งการของ
ผู้ให้ข้อมูลเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้น ควรมีการศึกษา
วิจัยในขอบเขตประชากรที่มากขึ้น เพื่อจะได้นำา
ผลการวจิยัมาใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนาครตูาม
แนวคิดการมีส่วนร่วมของครูที่สามารถนำาไปใช้ได้
กับทุกโรงเรียน 

2.2 ควรมกีารวจิยัทีเ่ปน็การศกึษาผลของ
การนำาแนวทางการพัฒนาครูตามแนวคดิการมสีว่น
ร่วมของครูไปใช้ เนื่องจากแนวทางการพัฒนาครู
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ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของครูในครั้งนี้ ได้วิธี
การพฒันาทีช่ดัเจน อกีทัง้ ควรปรบักรอบแนวคดิใน
การวจิยั ทีเ่หมาะสมกบับรบิทท่ีตา่งไป เพ่ือเปน็การ

พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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